υπ. Εργασίας υπέρ παιδόφιλων και άλλων "ανάπηρων"

Παιδόφιλοι, επιδειξιομανείς, τζογαδόροι, κλεπτομανείς και πυρομανείς «επιβραβεύονται»
από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς κατατάσσονται στα άτομα
με αναπηρία από 20% έως 35%!

Μάλιστα, απολαμβάνουν και προνόμια, όπως για παράδειγμα μείωση στο ρεύμα της ΔΕΗ,
εκπτώσεις σε εισιτήρια ΜΜΜ, ακόμα και επιδόματα… Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει
(ένα από τα πολλά) είναι πώς κάποιος πολίτης δηλώνει παιδόφιλος και βρίσκεται εκτός
φυλακής, ώστε να απολαμβάνει τα προνόμια των αναπήρων! Πρόκειται για σκανδαλώδη
λογική που όχι μόνο προσβάλλει την κοινότητα των αναπήρων, αλλά προκαλεί σοβαρές
αμφιβολίες για την καταλληλότητα του αρμόδιου υπουργού που ίσως να μην εξετάζει
σωστά τις αποφάσεις που υπογράφει.

Από τις 8 Νοεμβρίου 2011, οι παιδόφιλοι "πριμοδοτούνται" με ποσοστό αναπηρίας, όπως
μπορεί ο κάθε πολίτης να διαπιστώσει στο ΦΕΚ της κυβέρνησης στη σελίδα 38170: http://w
ww.disabled.gr/lib/images/41920.pdf

Στο μεταξύ, δύο μήνες μετά τη δημοσίευση απόφασης στο ΦΕΚ, που «αναγνωρίζει» τους
παιδόφιλους ως ανάπηρους και τους δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσουν ακόμα και
επιδόματα, το υπουργείο προσπαθεί να «κουκουλώσει» το θέμα. Το Νοέμβριο του 2011
δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιώργου
Κουτρουμάνη, να εντάξει στα άτομα με αναπηρία ανθρώπους με σεξουαλικές και άλλες
διαστροφές, που οδηγούν σε εγκληματικές συμπεριφορές όπως: τους παιδόφιλους, τους
επιδειξιομανείς, τους κλεπτομανείς και τους ηδονοβλεψίες. Συγκεκριμένα στο επίσημο ΦΕΚ
προβλέπονται ως ποσοστά αναπηρίας της τάξης του 30%. Ωστόσο, σήμερα το υπουργείο
τηρεί σιγή ιχθύος για το εν λόγω ζήτημα προσπαθώντας να βρει μια λογική απάντηση.
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Η «γκάφα» του υπουργού Εργασίας, εγείρει αναμφίβολα πολλά ερωτήματα. Όπως και να
έχει, σοκ προκαλεί και μόνο η ειδήση ότι με την απόφαση του υπουργού, όσοι είναι
παιδόφιλοι μπορούν να τύχουν ευεργετικών διατάξεων καθώς θεωρούνται πολίτες με
αναπηρία διότι αντιμετωπίζονται ως άτομα με ψυχικό νόσημα. Εκτός από τους παιδόφιλους
με «ποσοστά αναπηρίας», επιβραβεύονται και όσοι έχουν παθολογική εξάρτηση από τυχερά
παιχνίδια, ή είναι πυρομανείς, κλεπτομανείς, ή σαδομαζοχιστές και αλκοολικοί και...
φετιχιστές.

Ανεξάρτητα πάντως από το εάν υπάρχει επιστημονική επιτροπή που θα διόρθωνε τις
κατηγορίες που υπάγονται στο νόμο περί αναπηρίας, από τις 8 Νοεμβρίου οι παιδόφιλοι
είναι επισήμως ανάπηροι και μπορούν σε συνδυασμό με άλλες παθήσεις να πάρουν ακόμη
και επιδόματα από το ΙΚΑ.

Αν και στην πραγματικότητα, οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων πρέπει να έχουν δια
του νόμου 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας, ωστόσο σύμφωνα με τον κ. Κουτρουμάνη,
στους παιδόφιλους αναγνωρίζεται 30% αναπηρία. Ένας παιδόφιλος λοιπόν σε συνάρτηση
με άλλη πάθηση θα μπορούσε να λαμβάνει ακόμα και αναπηρική σύνταξη!

http://www.defencenet.gr
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